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Aanvraagformulier  
betalingsuitstel 
voor het 1e kwartaal 2022 en voor herzieningen te betalen op 31 maart 2022

bij een verplichte sluiting of een ernstige omzetdaling van minstens 40%

Vul dit document in DRUKLETTERS in en bezorg het voor 15 maart 2022 aan je persoonlijke klantenadviseur,  
doe dit bij voorkeur via e-mail (je vindt zijn contactgegevens terug op de aanrekening voor de sociale bijdragen)

Identificatiegegevens

voornaam naam

nationaal nummer (rijksregisternummer)

straat   nummer bus

postcode gemeente

tel.

e-mail

ondernemingsnummer (van elke onderneming waarin je actief bent)
(Helpers: ondernemingsnummer van de geholpen zelfstandige;  
Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten: ondernemingsnummer van de onderneming  
waarmee je je hoofdactiviteit uitoefent)

Deel 2 - Specifieke situatie van de aanvrager

Het betalingsuitstel kan maar in twee situaties toegekend worden. Kies één van de onderstaande situaties en vul daarna het 
bijbehorende deel in. Vul de aanvraag volledig in, voeg bij omzetdaling de noodzakelijke bewijsstukken toe en onderteken.  
Vulde je niet alle velden in, vergeet je de bijlagen of onderteken je je aanvraag niet dan moeten we je aanvraag weigeren.

  1. Ernstige omzetdaling: minstens 40% omzetdaling in het 4e kwartaal 2021 ten opzichte van het 4e kwartaal 2019.
  2. Verplichte sluiting: je onderneming is in januari, februari of maart 2022 verplicht gesloten.

1. Omzetdaling

Ik verklaar dat mijn omzet in het 4e kwartaal 2021 minstens 40% gedaald is in vergelijking met het 4e kwartaal 2019.  
Dit blijkt uit de volgende omzetgegevens:

 omzet 4e kwartaal 2019 (X)  euro - 4e kwartaal 2021 (Y)  euro = verschil X en Y 

Zonder concrete omzetcijfers zal je aanvraag geweigerd worden.

Deel 1 - Algemene inlichtingen
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Leg duidelijk het verband uit tussen de COVID-19-crisis en je omzetdaling:

Zonder deze motivatie over het verband tussen de crisis en je omzetdaling zal je aanvraag geweigerd worden

• Was je in het 4e kwartaal van 2019 nog niet actief als zelfstandige, toon dan een omzetverlies aan in vergelijking met het eerste 
kwartaal 2020. Startte je na 1 januari 2020, maak dan de vergelijking met je businessplan (voeg in dat geval zeker je businessplan  
toe als bewijs).

Voeg een bewijs toe waaruit de omzetdaling blijkt. Bij voorkeur een definitief attest van je accountant, een kopie van je financieel 
dagboek (kas- en bankboek) of een nauwkeurige berekening van je omzet met een kopie van je rekeninguittreksels.  
Zonder bewijsstuk zal je aanvraag geweigerd worden.

  Ga naar deel 3: verklaring op eer. Zonder dit ingevuld deel is je aanvraag niet-ontvankelijk.

2. Verplicht gesloten ondernemingen
Ik verklaar dat mijn activiteiten (gedeeltelijk) expliciet verboden zijn op basis van het koninklijk besluit om de verspreiding  
van het coronavirus te beperken. 

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk je zelfstandige activiteiten (sector, precieze activiteit, enz.) per onderneming waarin je actief bent. 
Geef duidelijk aan welke onderneming en welke deelactiviteiten van je onderneming verplicht gesloten zijn.

Ter informatie: om een betalingsuitstel te krijgen moeten je activiteiten niet volledig stopgezet zijn. Ben je gedeeltelijk verplicht gesloten  
of oefen je tijdelijk een andere toegelaten activiteit uit dan kun je een betalingsuitstel aanvragen.

  Ga naar deel 3: verklaring op eer. Zonder dit ingevuld deel is je aanvraag niet-ontvankelijk.

Deel 3 - Verklaring

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden wanneer het onvolledig is ingevuld of de gevraagde bewijstukken 
ontbreken.
Ik ben mij ervan bewust dat deze verklaring onderhavig is aan de noodzakelijke controles.

Ik verbind mij ertoe elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen onmiddellijk mee te delen aan mijn sociaal verzekeringsfonds.

voornaam  naam

datum  handtekening
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